Beantwoording van de vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving
(IAK)
1. Wat is de aanleiding?
Op 29 mei 2017 is de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking tot wijziging van de eerste EUrichtlijn antibelastingontwijking 1 wat betreft hybridemismatches met derde staten (ATAD2) 2
aangenomen. Met deze ontwerpwijzigingen wordt beoogd ATAD2 te implementeren in nationale
wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet
Vpb 1969). De maatregelen uit ATAD2 zijn bovendien in lijn met de uitkomsten van het Base Erosion
Profit Shifting (BEPS)-project van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) om grondslaguitholling en winstverschuivingen tegen te gaan.

2.Wie zijn betrokken?
De ontwerpwijzigingen zullen naar verwachting internationaal opererende ondernemingen raken. Bij
het opstellen van deze ontwerpwijzigingen is gesproken met de Belastingdienst. De consultatie heeft
ten doel andere betrokkenen te raadplegen.

3.Wat is het probleem?
Het uithollen van de belastinggrondslag en het verschuiven van winsten door middel van
hybridemismatchstructuren door internationaal opererende bedrijven. Dat is ongewenst. Deze
uitholling en verschuiving heeft daarnaast negatieve gevolgen voor de doeltreffendheid van de interne
markt als geheel.

4.Wat is het doel?
Het bestrijden van belastingontwijking als gevolg van hybridemismatches door internationaal
opererende bedrijven.

5.Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Nederland is verplicht ATAD2 uiterlijk per 1 januari 2020 te implementeren. Het uithollen van de
belastinggrondslag en het verschuiven van winsten door middel van hybridemismatchstructuren is
ongewenst. De aanpassingen als gevolg van ATAD2 worden mede genomen tegen de achtergrond van
het BEPS-project van de OESO. De bedoelde uitholling en verschuiving heeft daarnaast negatieve
gevolgen voor de doeltreffendheid van de interne markt als geheel.

6.Wat is het beste instrument?
Aanpassing van de bestaande wetgeving ligt het meest voor de hand om het beoogde doel te
bereiken, omdat hybridemismatches zonder wijziging van de wetgeving niet of onvoldoende te
bestrijden zijn.

1
Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke
rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 193/1).
2
Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde
staten (PbEU 2017, L 144/1). ATAD staat voor Anti-Tax Avoidance Directive.

7.Wat zijn de gevolgen?
De maatregelen leiden naar verwachting tot een afname van belastingontwijking, tot hogere
administratieve lasten voor bedrijven en tot hogere uitvoeringskosten voor de Belastingdienst.

